Frank Kwekkeboom, Enschede

1e Dax

Noordelijke Unie Zone 2 en totaal

Dax 2019 gaat de boeken in als een loodzware vlucht die laat op gang komt en waarbij het voor de duiven die
de grootste afstanden af moeten leggen extra lastig was om thuis te komen. Je zou op deze vlucht dus
verwachten dat de NU totaal winnaar uit zone 1 zou komen.
Niets is minder waar want op zaterdagmiddag om 13.30 uur valt de “Flying
Dutchman” bij de 31-jarige timmerman Frank Kwekkeboom uit Enschede (1109
km) op de antenne. Zo’n uitzonderlijke prestatie kan alleen maar worden geleverd
door een duif van uitzonderlijke klasse, die ook nog eens in topvorm verkeerd.
De “Flying Dutchman”, een 2-jarige blauwe doffer, is in mijn ogen nu al een
fenomeen. Hij ging in zijn nog maar korte carrière 4x mee en won al even zoveel
prijzen. Op zijn eerste marathonvlucht was het gelijk al raak. Frank speelde hem
toen op Agen ZLU en hij won op die vlucht de 63e nationaal bij de jaarlingen.
Dat zelfde jaar ging hij ook nog naar Narbonne en ook op die vlucht vloog hij
prijs. Dit jaar was Dax zijn 2e vlucht want eerder ging hij ook al naar de NPO
vlucht St. Vincent met als gevolg een 43e nationaal. Zoals je kunt lezen hebben we
het hier over een klasbak pur sang en het moet voor Frank een genot zijn om die onder de pannen te hebben.
Frank is nog vrijgezel en woont samen met zijn moeder in hun
ouderlijkhuis in Enschede. Hij is in de duivensport terecht gekomen door
zijn (helaas overleden) vader en is helemaal gek van duiven. Op zijn
hokaccommodatie van in totaal 23 meter zitten, naast de jongen en de
kwekers, 31 vliegkoppels die op totaal weduwschap worden gespeeld.
Daarvan zijn er 9 koppels bestemd voor de dagfond. Ook op deze
discipline heeft Frank al de nodige mooie topnoteringen gescoord met
als hoogte punt tot nu toe de 1e NPO op Tours. In 2011 en 2012 had
Frank ook al een heel bijzondere marathonduif op het hok. In die jaren
vloog hij met een duif van het kweekcentrum Natural (Gebr. Janssen
origine) zo goed, dat deze in 2013 werd uitgezonden naar de Olympiade
in Nitra in Slowakije. Dat was een hele speciale ervaring en maakte
zoveel los, dat de duivensport bij Frank meer werd dan een hobby alleen.
Frank is een tijdje hokverzorger geweest op een ander hok maar dat is
echter een eenzaam bestaan als je geen deel uit maakt van een groter
team. Frank is dus weer zijn vak als timmerman aan het uitoefenen en
zal zich voorlopig alleen nog met zijn eigen duiven gaan bezighouden.
Dat hij dat in zijn vingers heeft moge duidelijk zijn. Hopelijk kan hij
onze mooi hobby nog jaren blijven uitoefenen en ga er maar vanuit dat
we meer van hem gaan horen en lezen. Frank geniet van deze mooie
overwinning en van de rest van het seizoen. Wie weet wat er nog meer staat te gebeuren.
Marcel van Stralen

De totaalwinnaar mag de duif op de foto laten zetten bij onze sponsor Falco Ebben. Dit dient binnen een maand te
gebeuren in Elshout bij GPS op donderdagochtend tussen 9-11 uur (van tevoren bellen).
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Raymond Schalkwijk, Leerdam

1e Dax

Noordelijke Unie Zone 1

Passie en kwaliteit zijn de ingrediënten die Raymond Schalkwijk naar de Zone1 winst op Dax hebben geleid. Sinds enkele
jaren vliegt Raymond vanaf de nieuwe locatie in Leerdam en 2019 is voor hem het jaar waarin hij de klasse van zijn
duiven nadrukkelijk etaleert … met de topklassering op Dax als (voorlopige) blikvanger!
Inderdaad … Raymond is telg van het gekende Schalkwijk geslacht als zoon
van Anton (o.a. 1e sectoraal St. Vincent 2005 met “De Karaat”) en neef van
veel winnaar Gerard … niet verwonderlijk dat de kras doffer NL17-1082623
“De Rappe Ray” een kruising Schalkwijk x Schalkwijk is. Vader komt van
Gerard, zoon van de “Rappe Ries” met 2x Teletekst … moeder komt van
Anton en is een kleindochter van de “Karaat”, die inmiddels (over)grootvader
is van meerdere Nationale topprijzen. Raymond motiveerde de “De Rappe
Ray” voor inkorving nog extra door hem een jonkie van 4 dagen onder te
schuiven. Hij werd ook op Périgueux gespeeld dit jaar en won toen 35e NPO
van 1.915 d., een duif met groot potentieel dus! Raymond heeft 3 afdelingen
met 12 nestkoppels tot zijn beschikking, maar speelt nooit klakkeloos een
duif. Hij kiest uit welke er het beste opstaan. Op Dax resulteerde dat in 1-2225-86 NU Zone 1 Dax (4/6) … op Cahors van vorige week pakte Raymond
e
de 14 NU Zone 1.
Beleving is het sleutelwoord voor Raymond. Zijn familie ademt duivensport en nu Raymond is toegetreden tot de
Nederlandse Groep van Keurmeesters treedt hij in de voetsporen van zijn vader. Genieten van duiven samen met vriendin
Setske staat voorop en de hobby wordt echt als een familiesport beleefd. “De kopprijs op Dax werd dan ook uitbundig
gevierd,” lacht Raymond. Aangezien winnen in de genen van de duiven en de liefhebber zit, zal het vast niet lang duren
voor de champagne weer uit de koeling kan worden gehaald.
Albert Roording

A.G. van der Walle, Beerta

1e Dax

Noordelijke Unie Zone 4

Helemaal in het Noordoosten van het land in de provincie Groningen op slechts enkele kilometers van Duitsland staan de
hokken van de winnaar van Dax van de Noordelijke Unie Zone 4 buiten Beerta tussen de maisvelden. Maar met wel aan
meerdere kanten van het woonhuis en hokken uitzicht om de duiven te zien aankomen. Zo ook op zaterdag 13 juli. Ton is
naar verhouding een kleine liefhebber met slechts 15 vliegkoppels, waaronder ook de jaarlingen, waar zeer zorgvuldig
mee wordt gespeeld en dus niet op de verre overnachtvluchten zoals Dax.
Op deze vlucht vanuit Dax had Ton 5 duiven ingekorfd, waaronder zijn befaamde “Dax
koppel” van de laatste drie jaar. Zijn eerste twee duiven van dit jaar zijn al een paar jaar
een koppel en vliegen al een paar jaar kopprijzen. In 2017 1e en 5e Regionaal Dax en in
2018 1e en 2e Regionaal St. Vincent. En nu in 2019 dus 1e en 5e Noordelijke Unie Zone
4. Deze duiven gaan niet vaker dan 2 keer mee per seizoen. En Ton zegt:
“Waarschijnlijk dit jaar maar 1 keer”. De 1e prijswinnaar een duivin met het
ringnummer 14-1367036 viel om 16.34.56 op de klep na een afstand van 1208 km met
een snelheid 984 mpm. Interessant is natuurlijk te weten hoe de bloedlijnen lopen. Van
moederskant een dochter uit een doffer van Henk van Bree en van vaderskant een
doffer ook van Henk van Bree. De doffer van het koppel van 2013 vloog een 5e prijs in
de Zone 4 en komt uit een duivin 1e Nationaal Cahors sector 4 en 2e van Nederland van
23.000 duiven en een doffer van Jelle Posthumus. De duiven werden gespeeld op
jongen van 8 dagen. De winnende duivin werd tevens 4e van de Afdeling 11. De 65jarige Ton heeft reeds 40 jaar duiven en heeft nooit de behoefte gehad om een grote
liefhebber te worden. Hij vindt het nog steeds een sport om met weinig duiven een zo
optimaal resultaat te behalen. Gezien de zone indeling vindt Ton het spel van de
Noordelijke Unie mooi om te spelen, want er komt toch een andere uitslag dan in de
afdeling. Mede door het feit dat Ton op de verste afstand zit op een toch al verre vlucht.
Ton bedankt voor de prettige ontvangst en het leuke gesprek en nogmaals gefeliciteerd
met je overwinning en we vinden je vast nog wel een keer terug bij de toppers.
Kees Poel

Harold Zwiers, Den Ham

1e Dax

Noordelijke Unie Zone 3

Hij had weliswaar prijs gevlogen van Bergerac 2018 en dit jaar ook een
staartprijs van Pau. Deze topprestatie kwam toch onverwacht. Maar “EROS “
komt uit “Zwart Goud” van Jelle Jellema x “ Yolante”, dochter van Harolds
stamkoppel. Zijn moeder kocht Harold op de “Diamond” 5 in Kampen van
Martin de Poorter. Ze is een dochter van “New Rainman”. Harold had er 10
mee en toen was het wachten op de volgende. “Het zal me toch niet wéér
gebeuren, dat dit seizoen mijn getekende achterblijft!”, dacht hij bij zichzelf.
Maar gelukkig: na drie kwartier dook “de Kleine Deugniet naar beneden. Die
vliegt nu voor de 3e keer op rij binnen de eerste 50 Nationaal Dax!! Harold
draaide er 7 van de 10 in de prijzen op deze pittige Dax. Op het aloude vlieghok
doen de duiven het procentueel uitstekend dit jaar, al bleven dus wel enkele
toppers achter.
In het stille seizoen liet Harold een Van Zon hok plaatsen tegenover zijn
bestaande vlieghok. Omdat de broedbakken pas eind april geleverd werden kon
hij toen pas zijn hele jaarlingenploeg over wennen en koppelen op hun nieuwe
hok. Er gingen er 45 mee naar Périgueux.
Het prijspercentage was niet indrukwekkend, maar wel het feit, dat er 42 op de
basis terugkeerden. De form is er eigenlijk nog niet zoals die er op het oude hok
is. Toch wil hij er wellicht een aantal op Orange spelen en anders wel op de najaars -klassieker Limoges. Harold geeft zijn
duiven een harde leerschool. Het hok van de jonge duiven wordt niet gekrabt. Kwestie van weerstand op doen. Jaarlingen
gaan liefst tweemaal naar een marathonvlucht. Duiven die dat niet aankunnen worden op die manier uitgeselecteerd. Als
hij de indruk krijgt dat een doffer meer geschikt is als weduwnaar, speelt hij die gewoon als zodanig tussen zijn
nestduiven. Zo zat “EROS’ ook in het begin van het seizoen op nest en werd hij op Dax als weduwnaar gespeeld. Kuren
doet hij zelden. Wel zweert hij bij de natuurproducten van DHP. Vanuit zijn ruime serre observeert hij graag de duiven
die los vliegen. Al jaren presteert Harold op topniveau op de marathonvluchten, inclusief de ZLU. Hij blijft op zoek naar
versterking, terwijl ook dit jaar weer andere liefhebbers succesvol zijn met zijn duiven. Dit was de tweede keer dat ik bij
hem kwam voor een reportage. Ik heb het gevoel, dat er zeker een derde keer komt.
Arnold Kok

De gratis deelname aan de NU-vluchten wordt mogelijk gemaakt door de volgende sponsoren:
- Gerard Koopman, Ermerveen
- Jan Hooymans, Kerkdriel
- Comb. Verbree, Putten
- Willi Linsen, Kleve-Emmerich
- MV Montage en Afbouw, Hulshorst
- KP Adviesburo, Dronten
Als NU-bestuur zijn we deze sponsoren erg dankbaar.
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